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LEGO ® Education 2014
- Wetenschap & Techniek leerlijn
- Sociale leerlijn
Een doorlopende leerlijn van basisschool tot voor tgezet

M ind s torms
pag. 19
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S
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Heutink lever t al jaren een LEGO Education Wetenschap & Techniek
programma voor het primair en voor tgezet onder wijs. Nieuw is de
Sociale leerlijn van LEGO Education. Een leerlijn met producten die
bijzonder geschikt zijn voor sociaal-emotioneel onder wijs en creatieve
vakken. Een prachtige aanvulling op de toch al complete LEGO
Education leerlijn. Deze en andere nieuwe producten hebben we naast
alle bekende materialen binnen de LEGO Education Wetenschap &

• 24 / 7 online be s tellen
• pr ijzen in de br ochur e
zijn incl . BT W
• log in voor u w
per soonlijke pr ijs!

Techniek leerlijn voor u op een rijtje gezet in deze brochure.

w w w.heutink .nl

De LEGO® Education Leerlijn
W e t e n s c h a p & Te c h n i e k
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Heutink biedt met de LEGO ® Education Leerlijn
een doorgaande leerlijn wetenschap, techniek en
robotica, die is verdeeld over 4 leeftijdsgebieden.
4-7

8-12

9-12

11+

Duplo
Wetenschap en techniek
WeDo
Mindstorms

4 - 7 jaar

Begint met LEGO DUPLO® Techniek, waarbij de gemaakte modellen
de basis vormen voor technische vaardigheden, natuurkunde en
wetenschappelijk onderzoek. Via een set eenvoudige werkbladen wordt
de lijn voortgezet om ervaring op te doen met het werken met LEGO®.

8 - 12 jaar

Onderzoekt spelenderwijs met Technisch LEGO® de werking van
o.a. tandwielen, hefbomen, en overbrengingen.

9 - 12 jaar

Begint met de speelse robotica-activiteiten van de LEGO® Education
WeDo-set.

11+ jaar

Gaat aan de slag met LEGO MINDSTORMS® Education-robots.
Voor ieder niveau en iedere leeftijd, tot aan technische universiteit toe.
Een uitdaging in het bouwen en programmeren van robots.

Kijk voor meer
informatie over de
LEGO leerlijn op
www.legoleerlijn.nl

Log in op www.heutink.nl om te bestellen.
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8-12

9-12

W e t e n s c h a p & Te c h n i e k

11+

163,35
per set

090.041

Basissets

4-7

BASISSETS uit
de LEGO-leerlijn
voor 4-7 jaar
LEGO DUPLO ®
Early simple machines 9656
Een eerste kennismaking met
tandwielen, hefbomen en katrollen.
Met een minimum aan voorbereidingstijd en middelen kan
een technieklesje gegeven worden
waarin kinderen werkelijk actief
met de materialen aan de slag
gaan. Geschikt voor 2 leerlingen.
Verpakt in een kunststof opbergbox.
Inhoud: 102 onderdelen,
8 activiteitenkaarten.
090.041

66,54
per stuk

090.044

per set 163,35

LEGO DUPLO ®
Early simple machines
activitypack 2009656
Dit pakket bij set 9656 Early simple
machines bevat 8 boeiende lessen
van 45 minuten, elk met aanvullende
activiteiten voor periodes van 20
minuten en 4 probleemoplossende
activiteiten. Door de illustraties
maken de leerlingen op een speelse
manier kennis met problemen die
opgelost moeten worden.
Engelstalige CD.
090.044

per stuk 66,54

Werkbladen onderbouw

‘ LEGO DUPLO daagt uit en biedt een
eerste kennismaking met techniek.
Met behulp van tandwielen,
hefbomen en overbrenging.’

4      w w w . l e g o l e e r l i j n . n l

Download gratis
werkbladen op
www.legoleerlijn.nl

per set

Een set van 16 werkbladen voor
het maken van eenvoudige werkstukken, passend bij de basissets
van Lego. Geschikt voor de
onderbouw.

090.165

090.165

10,12

Log in op www.heutink.nl om te bestellen.

per set 10,12
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Meer voor
4-7 jaar

MEER voor 4-7 jaar

8-12

9-12

MEER voor 4-7 jaar

124,62
per set

nieuw

LEGO DUPLO ®
Creative Builder

LEGO DUPLO ®
Experimenteren
met buizen 9076

090.040

Deze boeiende en makkelijk te
hanteren set introduceert bouwen
met LEGO DUPLO met simpele
instructies op 4 dubbelzijdige
activiteitenkaarten en 2 basisstations voorzien van makkelijke
constructie-opdrachten. De set
is gemaakt om het ontwikkelen
en begrijpen van 2D en 3D vormen
te bevorderen, ook worden de
aspecten samenwerken en verhalen
vertellen gestimuleerd. Creative
Builder helpt de ontwikkeling van
het gebruik van beschrijvende taal
en het begrijpen van verschillende
rollen en emoties die gepaard gaan
in het dagelijks leven. Leeftijd: vanaf
2 jaar. Inhoud: 124 onderdelen.
090.402

W e t e n s c h a p & Te c h n i e k

11+

Meer voor
4-7 jaar

4-7

96,79
per set

Kinderen zijn er dol op te onderzoeken hoe dingen werken, en met
deze set kunnen ze al hun ideeën
uitproberen door te onderzoeken,
te testen en te bouwen. Verpakt in
een kunststof opbergbox. Inhoud:
147 onderdelen, inspiratiekaarten.

090.402

090.040

31,45

per set 124,62

per set

LEGO DUPLO ®
Techniek Stevig en Stabiel
9660

090.405

Kinderen bouwen verschillende
modellen die te maken hebben
met begrippen als stevigheid,
stabiliteit, sterkte, vorm en balans.
Verpakt in een kunststof opbergbox.
Inhoud: 107 onderdelen.

120,99
per set

per set 96,79

090.240

LEGO DUPLO Creative Cards
®

090.240 stevig en stabiel 9660
per set 120,99
090.258 handleiding per stuk 15,18

Deze set kaarten bevat 8 thematische creatieve kaarten als
uitbreiding op de set 090.402
Creative Builder. Op deze kaarten
staan 16 uitdagende bouwwerken.
090.405

per set 31,45

LEGO DUPLO ®
Techniek voertuigen 9206
Gebaseerd op de thema’s verkeer
in de lucht, land, zee en ruimte.
De kinderen leren van alles over
gereedschappen, onderzoeken
de functies van basiscomponenten
en leren eenvoudige ontwerpen te
maken en problemen op te lossen.
Verpakt in een kunststof opbergbox. Inhoud: 94 onderdelen,
geïllustreerde inspiratiekaarten,
CD-activiteitenpakket.
090.039

193,59
per set

090.039

24 / 7

e
obnesltein
llen

15,18
per stuk

090.258

per set 193,59

6      w w w . l e g o l e e r l i j n . n l

Log in op www.heutink.nl om te bestellen.
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8-12

9-12

W e t e n s c h a p & Te c h n i e k

11+

Basissets

4-7

BASISSETS uit
de LEGO-leerlijn
voor 8-12 jaar
LEGO ®
Eenvoudige machines 9689
Deze set geeft de kinderen
meer inzicht in de werking van
tandwielen, wielen en assen,
hefbomen en katrollen.
Inclusief een boekje met bouwinstructies (geheel in kleur) voor
16 principemodellen,  4 primaire
modellen en 4 probleemoplossende modellen.
Inhoud: 204 onderdelen.
090.190

60,49

per set 60,49

per set

090.190

LEGO ®
Eenvoudige machines,
acitivity set 2009689
Dit activiteitenpakket geeft
kinderen basiskennis over
eenvoudige machines.
Het helpt de leerlingen om
deze machines in het dagelijks
leven te herkennen en de basisprincipes erachter te herkennen.
Het pakket bevat 24 verschillende
acitiviteiten en een handleiding
voor de leerkracht.
090.191

72,59

per stuk 72,59

per stuk

‘ De eenvoudige machines
van LEGO creëren inzicht en
basiskennis in het mysterie
achter machines. Cool!’

8      w w w . l e g o l e e r l i j n . n l

090.191

Log in op www.heutink.nl om te bestellen.

CD’S BEVATTEN
NEDERLANDSTALIGE
WERKBLADEN
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8-12

9-12

W e t e n s c h a p & Te c h n i e k

11+

Basissets

BASISSETS uit
de LEGO-leerlijn
voor 8-12 jaar

78,64
per stuk

090.070

LEGO ®
Eenvoudige en aangedreven
machines 9686

Dragster

How can we make the Dragster go further?
Let’s find out!

(all of book 12A and book 12B to page 10 step 13)
• Place the Dragster on the launch ramp and lift it up by
pressing down on the handle
• The big gear on the launcher should mesh with the gear on
the Dragster
• Start the motor by pushing down the battery switch
• Lower the ramp. The Dragster should roll off smoothly onto
the floor

How far will your Dragster go?
• First predict how far Dragster A will travel. Then test your
prediction. Next, follow the same procedure for Dragsters B
and C. Which will travel the furthest?
• Test several times to make sure your results are consistent.
Test results may vary depending on surface of your test
track.

My
prediction

Verdieping op eenvoudige en
aangedreven machines.

A

090.070

per stuk 78,64

B

LEGO ®
Duurzame energie aanvulset
9688
Can you explain what happened when you changed the wheels?

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2009 The LEGO Group.

LEGO ®
Eenvoudige en aangedreven
machines handleiding
2009686

090.069

My
measurements

C

per set 175,44

Dit activiteitenpakket geeft
kinderen basiskennis over eenvoudige machines, constructies
en mechanismen te ontwikkelen.
Het pakket bevat 57 verschillende
activiteiten, welke worden ingeleid
m.b.v. Flashanimaties.
Inclusief aantekeningen voor de
leerkracht, werkformulieren voor
de leerlingen en een woordenlijst.

MEER voor 8-12 jaar
LEGO ®
Verder met eenvoudige
en aangedreven machines
2009687

Name(s):

Build the Dragster and Launcher

De basisset in de serie ‘machines
en mechanismen’. Inclusief een
boekje met bouwinstructies
(geheel in kleur) voor 10 principemodellen en 18 primaire modellen.
Inhoud: 396 elementen.
090.068

Student Worksheet

Meer voor
8-12 jaar

4-7

175,44
per set

090.068

Dragster

Met deze set kunnen leerlingen
alles leren over duurzame energiebronnen. De set bevat talrijke
elementen zoals de unieke LEGO
Energiemeter, een zonnepaneel,
bladen, een motor/generator,
LEDlampjes en een verlengsnoer.
De bouwhandleidingen die in deze
aanvulset zijn bijgevoegd kunnen
gebruikt worden als extra inspiratie,
ze zijn echter ontworpen voor het
gebruik in de set 090.068.
Combineer met 090.072 activitypack
om direct aan de slag te gaan met
6 lessen en 4 probleem-oplossende
activiteiten.
090.071

Construct

per stuk 133,09

169

Build the Dragster and Launcher.
(all of book 12A and book 12B to page 10,
step 13)

per set 133,09

Ramp control
Gears

Did you know?
Idler gear

133,09
per stuk

090.069

Ramp
Gears

An idler gear changes
the direction of rotation,
but does not affect
the output speed.

• Place the Dragster on the launch ramp and
lift it up by pressing down on the handle
• The big gear on the launcher should mesh
with the gear on the Dragster
• Start the motor by pushing down the battery
switch
• Lower the ramp. The Dragster should roll off
smoothly onto the floor

Tip:
If your Dragster vibrates,
one of the tyres might
be sitting unevenly on its
hub. This increases axle
friction and leads to large
energy losses.

133,09
per set

CD’S BEVATTEN
NEDERLANDSTALIGE
WERKBLADEN

10      w w w . l e g o l e e r l i j n . n l

090.071

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2009 The LEGO Group.

166

Log in op www.heutink.nl om te bestellen.
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Meer voor
8-12 jaar

MEER voor 8-12 jaar

78,64

per stuk 78,64

78,64

Student Worksheet

Wind Turbine

Dit activitypack biedt 4 lessen
pneumatiek van 45 minuten en 2
probleemoplossende activiteiten die
leerlingen de kans bieden om m.b.v.
realistische modellen pneumatiek te
verkennen.
Bevat een groot assortiment
videobeelden met real-life machines welke vergelijkbaar zijn met de
LEGO modellen.
090.062

LEGO ®
Accessoires energieset 9688
Verschillende accessoires te
gebruiken bij de LEGO Energieset
090.071.

Energie opslag 9669
090.099
per stuk 26,61

Scissor Lift

Construct
Build the Scissor Lift.
(All of book 1A and book 1B to page 11, step 15)
Date and subject:

Build the Wind Turbine
(Building Instruction booklet 3A and 3B, to page 43 step 18).

• Make sure to return the joules (J) reading to zero before
testing
• Align the centre of the fan to the centre of the Wind
Turbine
• Choose a suitable power setting on the fan that makes the
Wind Turbine rotate at an adequate speed and where the
Energy Meters display shows more than 2.0 V on the input
reading.
• Gently ‘turn’ the blades to get the Wind Turbine started if
needed

• Pump air into the system and make sure
the Scissor Lift raises smoothly
• Press down on the platform of the raised
Scissor Lift

30 cm

per stuk

• When you let go, the platform should bounce
back up again. If not, check for air leaks

Six blades and changing the distance
First, predict the voltage (V) and power (W) generated by the
Wind Turbine at a distance of 30 cm.

• Then lower the Scissor Lift and empty the air
tank

Cd’s bevatten Nederlandstalige werkbladen.
Then, investigate and read the average voltage and average
power generated by the Wind Turbine. Read and record your
findings. Remember to reset the Energy Meter before each
investigation.

Hint
The easiest way to
empty the air tank is
to disconnect the tube
going from the air tank
to the valve.

30 cm

per stuk

76,22
090.083

per stuk

27,82
090.415

(V)

(W)

(V)

(W)

My average findings

(V)

(W)

(V)

(W)

51

E-Motor 9670
090.135

per stuk 26,61

M-Motor 8883
090.138

per stuk 12,69

XL-Motor 8882
090.141

per stuk 16,32

Power Functions batterijhouder
8881
090.137
per stuk 11,48
Led licht 8870
090.136

15 cm

My prediction

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2010 The LEGO Group.

64,12
090.081

Next, turn off the fan and change the distance to 15 cm.
Follow the same procedure as described above.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2008 The LEGO Group.

78,64

37

per set

090.063

LEGO ® Activitypack
voor Pneumatiekset

voo
ies
specificat

MEER voor 8-12 jaar

Energie display 9668
090.083
per stuk 76,22

LEGO Pneumatiek 9641

per set 78,64

heutirnakll.enl

090.062

®

090.063

Kijk op

LEGO Zonnepaneel 9667
090.081
per stuk 64,12

• Test the model’s functionality. Loosening bushings can
reduce friction
• Connect the plugs properly by pressing them firmly
together

Met deze set leren de kinderen de
basiskenmerken van pneumatiek.
De set bestaat uit 31 elementen, inclusief pompen, cylinders, kleppen,
luchttank, slangen, een manometer
en bouwkaarten. Met de set kunnen de kinderen 5 basismodellen
bouwen en 4 echte modellen zoals
een grijper, een kraan, een pers en
een hefbrug.

W e t e n s c h a p & Te c h n i e k

11+

per stuk

090.072

Name(s):

090.072

9-12

per stuk

LEGO ® Duurzame energie:
activitypack 2009688
Activitypack voor duurzame energie
aanvulset (090.071).
Dit activitypack biedt 6 lessen van
45 minuten en 4 probleemoplossende activiteiten die leerlingen de kans
bieden om m.b.v. realistische LEGO
modellen de 3 grootste duurzame
energiebronnen - zon, wind en water
- te verkennen.
Bevat een groot assortiment van
real-lifeplaatjes, lerarennotities en
leerlingenwerkbladen.

8-12

per stuk

26,61
090.099

per stuk

10,27
090.136

per stuk

6,64
090.142

per stuk 10,27

Power functions verlengsnoeren
090.142 verlengsnoer 20 cm (l) 8886
per stuk 6,64
090.139 verlengsnoer 50 cm (l) 8871
per stuk 6,64
Oplaadbare (LiPo) Accu 8878
090.140
per stuk 75,01
Transformator 10 V 8887
090.415
per stuk 27,82

per stuk

26,61
090.135

per stuk

12,69
090.138

per stuk

16,32
090.141

per stuk

11,48
090.137

per stuk

75,01
090.140

per stuk 78,64

12      w w w . l e g o l e e r l i j n . n l

Log in op www.heutink.nl om te bestellen.
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Meer voor
8-12 jaar

4-7
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8-12

9-12

W e t e n s c h a p & Te c h n i e k

11+

Basissets

4-7

BASISSETS uit
de LEGO Education
leerlijn voor 9-12 jaar

LEGO WeDo
Met LEGO WeDo leren kinderen op eenvoudige wijze de basisprincipes van programmering en besturing. Door met de hulp
van de computer een model aan te sturen, leren zij op boeiende
wijze de samenhang tussen idee, eigen handelen en gevolg.
Bovendien gaan elementaire, technische basisprincipes vanuit
het eigen inzicht leven. Nog nooit was er zo’n heldere manier
om spelenderwijs kennis te maken met computer, software,
besturing en constructie. LEGO WeDo is dan ook geschikt voor
jonge én oudere kinderen in het primair onderwijs.
De software werkt met simpele icoontjes, die staan voor een
bepaalde activiteit van het model. Daardoor sluit LEGO WeDo
perfect aan op het LEGO Mindstorms programma, dat volgens
hetzelfde principe werkt.

151,24
per set

090.125

LEGO ® Education WeDo™
constructieset 9580
Met de WeDo constructieset kunnen
leerlingen eenvoudige modellen
bouwen en deze programmeren
via de computer. De set bevat meer
dan 150 onderdelen waaronder een
motor, bewegingsensoren, kantelsensoren en de LEGO USB hub.
Combineer de set met het 090.130
Activiteitenpakket om 12 thematische
activiteiten uit te kunnen voeren.
De software is apart verkrijgbaar
(090.160 of 090.132).
090.125

per set 151,24

LEGO ® Education WeDo™
software
Om de LEGO Education WeDo te
besturen heeft u deze software
nodig. Op deze CD staat stap voor
stap de werking van de basis van
de WeDo set en er is tevens een
activiteitenpakket bijgevoegd
bestaande uit 12 activiteiten in
het Engels.
090.160

per stuk 102,84

LEGO ® Education WeDo™
schoollicentie 2000094
Deze licentie heeft u nodig als u
de software op meerder computers
op uw school wilt gebruiken.

‘ LEGO WeDo sluit perfect aan
op het LEGO Mindstorms
programma. Dat werkt volgens
hetzelfde principe.’

090.132

102,84
per stuk

090.160

14      w w w . l e g o l e e r l i j n . n l

Log in op www.heutink.nl om te bestellen.

per stuk 314,60

Download gratis
werkbladen op
www.legoleerlijn.nl
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4-7

8-12

9-12

W e t e n s c h a p & Te c h n i e k

11+

online
bestelle

MEER voor 9-12 jaar

MEER voor 9-12 jaar

n

Heutink activiteitenpakket
NL bij LEGO Education
WeDo ®

per stuk

55,65
090.126

Deze gedrukte set bevat de
vertaling van de activiteiten
op de WeDo CD (090.160).
Deze CD heeft u te allen tijde
nodig. Hiermee kunnen leerlingen
zelfstandig stap voor stap aan
de slag.
090.133

090.199

per stuk

22,98

31,66
per set

Bouw grotere modellen met
nog meer leermogelijkheden.
Deze aanvulset op de basisset
090125 bevat nieuwe onderdelen
als: wielen, rotors en een automatische deur. Bouw 4 extra
modellen: een hijskraan, een
draaimolen, een slim huis en
een bestuurbare auto. Verpakt
in een kunststof opbergbox.
Inhoud: 326 onderdelen.

LEGO®

Accessoires WeDo
LEGO® USB hub 9581
090.126
per stuk 55,65
LEGO® Bewegingssensor 9583
090.127
per stuk 22,98

per set 31,66

LEGO WeDo ®
Aanvulset 9585

Meer voor
9-12 jaar

Meer voor
9-12 jaar

24 / 7

090.127

LEGO® Kantelsensor 9584
090.128
per stuk 22,98
LEGO® M-Motor 8883
090.138
per stuk 12,69

090.133

per stuk

12,69
090.138

per stuk

22,98
090.128

per set 60,49

LEGO WeDo®
Activity pack 2009585
Vervolg op de WeDo basisset
090125 met de thema’s bouwplaats en pretpark. Het activitypack bevat 6 nieuwe activiteiten
en 4 open opdrachten voor
probleemoplossend leren.
Genoeg voor 30 lessen compleet
met werkbladen en handleiding.
Leeftijd: vanaf 8 jaar.
090.198

per stuk 72,59

16      w w w . l e g o l e e r l i j n . n l

60,49
per set

090.199

72,59
per stuk

090.198

Log in op www.heutink.nl om te bestellen.
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8-12

9-12

W e t e n s c h a p & Te c h n i e k

11+

Basissets

4-7

BASISSETS uit
de LEGO Education
leerlijn voor 11+ jaar

MINDSTORMS E V 3
Dit is de derde generatie Mindstorms-robot. De EV staat voor
evolutie en is de opvolger van de NXT-set. Tientallen scholen
over de hele wereld hebben meegewerkt aan de ontwikkeling
tot een compleet onderwijsconcept robotica.
EV3 werkt met precies dezelfde kabels als de NXT en de EV3
software kan ook de NXT programmeren zodat beide systemen
tegelijkertijd gebruikt kunnen worden. De software bevat lesondersteunend materiaal en voorziet zo de leerlingen van
de benodigde instructies.
Een andere uitbreiding is de mogelijkheid om te werken met
data-logging. De grootste verbetering is terug te zien in
de vergrote capaciteit van de Slimme Steen.  Nederlands is
een van de talen waarmee de EV3 is uitgerust.

LEGO Mindstorms EV3 ®
educatieve basisset 45544
De set bestaat uit:
- Stevige opbergbox
met sorteerplatform
- Bouw instructies
- Oplaadbare batterij
- Bal wiel
- Verbindingskabels
- USB-kabel
- LEGO Technic onderdelen
(541 stuks)
- 1 Programmeerbare
Slimme Steen (ook wel P-Brick)
- Drie motoren en 5 sensoren,
2 grote motoren, 1 medium motor,
2 touch sensoren, 1 kleursensor,
1 ultrasoonsensor, 1 gyrosensor
090.701

per set 393,25

LEGO Mindstorms EV3 ®
educatieve software
090.703 single licentie 2000045
per stuk 120,99
090.704 site licentie 2000046
per stuk 423,50

393,25
per set

090.701

‘ LEGO Mindstorms biedt de leerlingen
tools om hun wetenschappelijke,
mathematische en ontwerpende
vaardigheden te gebruiken.’

18      w w w . l e g o l e e r l i j n . n l
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8-12

9-12

11+

Kijk op

Basissets

MEER voor 11+ jaar
LEGO Mindstorms E V3 ®
Educatieve uitbreidingsset
45560

l
heutirnakll.en

voo
ies
specificat

W e t e n s c h a p & Te c h n i e k
MEER voor 11+ jaar
EV3 design engineering projects
2005544
090.705
per stuk 120,99

De uitbreidingsset bevat voldoende
LEGO Technic onderdelen voor
fascinerende modellen als: een
lopende olifant, een trapklimmende
robot en een kleurselecterende
lopende band te maken.
De onderdelen worden geleverd in
de stevige box met sorteerplatform.

EV3 intelligente steen 45500		
090.706
per stuk 242,00

090.702

EV3 servo motor medium 45503
090.716
per stuk 30,24

EV3 oplaadbare batterij DC 45501		
090.712
per stuk 96,79
EV3 servo motor groot 45502
090.717
per stuk 36,29

per set 120,99

EV3 kleuren-, lichtsensor 45506
090.714
per stuk 42,34
EV3 infrarood zoeker 45509
090.709
per stuk 42,34

120,99
per set

EV3 tastsensor 45507
090.715
per stuk 24,19
EV3 ultrasone sensor 45504
090.713
per stuk 42,34

090.702

EV3 gyro sensor 45505
090.707
per stuk 42,34
EV3 infrarood baken 45508
090.708
per stuk 42,34
Universele transformator/
acculader 8887		
090.415
per stuk 27,82
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Meer voor
11+ jaar

4-7

Meer voor
11+ jaar

MEER voor 11+ jaar
LEGO MINDSTORMS EV3 ®
Space Challenge set 45570
Met de EV3 Space Challenge set
maken studenten kennis met
STEM (Science, Technology,
Engineering, Maths) middels
een realistisch thema: reizen naar
en leven op Mars! De studenten
werken als echte wetenschappers
en ingenieurs terwijl ze werken
aan de Challenges vol computerwetenschappen, technologie,
techniek en wiskunde.
De set bevat 3 leermatten,
1 Challenge mat en een groot
aantal LEGO elementen om
de Challenge modellen mee te
bouwen.
090.726

8-12

Explore
space!

9-12

Kijk op

11+

heutink.nl
voor

de complete
inhoud en
werkkaarten

nieuw

W e t e n s c h a p & Te c h n i e k
MEER voor 11+ jaar
LEGO Mindstorms NXT ®
Educatieve basisset 9797
090.085

375,09
per set

090.085

Meer voor
11+ jaar

4-7

per set 375,09

LEGO Mindstorms NXT ®
Software 2000080
090.093 software 2000080
per stuk 90,74
090.094 netwerklicentie 2000078
per stuk 332,75

per set 205,69

LEGO MINDSTORMS EV3 ®
Space Challenge activity
pack 2005574
Met meer dan 30 uur aan
activiteiten doen studenten
praktische ervaring op in het
oplossen van real-life missies.
Het activity pack bevat tevens
3 onderzoeksprojecten: hoe
verzeker je dat de mens kan
overleven in de ruimte, hoe kan
de mens energie opwekken in
de ruimte en hoe kunnen robots
de mens helpen bij het ontdekken
van de ruimte.
090.725

per stuk 145,19

Download gratis
werkbladen op
www.legoleerlijn.nl
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8-12

9-12

W e t e n s c h a p & Te c h n i e k

11+

Meer voor
11+ jaar

MEER voor 11+ jaar

MEER voor 11+ jaar

NXT Introduction to Robotics
2009797

Heutink LEGO Mindstorms ®
wedstrijdtafel

090.145

De uitbreidingsset bevat voldoende
LEen zeer solide LEGO Mindstorms
wedstrijdtafel met inklapbaar stalen
onderstel op 4 dubbele wielen,
4 handgrepen en een 10 cm hoge
rand. Gemakkelijk op te bergen
en op te zetten. Door de standaard
afmeting (= maat officiële wedstrijdmat) is de tafel ieder jaar weer te
gebruiken.
Gemaakt van berken multiplex,
de rand heeft een speciale
aluminium laag.
Afmeting: 239 x 122 x 90 cm
(l x b x h).

per stuk 139,15

NXT Robotics projects 2009798
090.146

per stuk 139,15

NXT robottechnologie
090.147 deel 1 2009787
090.148 deel 2 2009788  
per set 302,49

723,58
per stuk

NXT activiteitenpakket
wetenschap en data loggen
2009791
090.143

per stuk 723,58

Heutink LEGO Mindstorms ®
kast

per stuk 120,99

NXT ROBOT C Software

Verrijdbare kast met een kunststof
ombouw met opstaande rand.
De kast wordt geleverd met 12
kunststof Gratnell bakken (8x blauw
en 4x transparant; hoogte 15 cm),
4 zwenkwielen en 2 handvatten.
Daarnaast is er ruimte om 3 LEGO
bakken te plaatsen (niet meegeleverd).
Afmeting: 103,8 x 45,9 x 103 cm
(b x d x h).

090.149 standalone 2000081
per stuk 90,74
090.150 netwerklicentie 2000082
per stuk 363,00

NXT ROBOT C Lessen
voor LEGO Mindstorms
090.151

701.500

701.500

per set 302,49

701.501

per stuk 723,58

NXT
Robolab 2.9 netwerklicentie
090.096

723,58
per stuk

per stuk 326,69

701.501
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Meer voor
11+ jaar

4-7

De LEGO® Education Leerlijn
S ociaal- emotionele ont w ikkel ing

Bouwen
aan je
toekomst

Met de introduc tie van de nieuwe sociale
leerlijn van LEGO Education ont wikkelen
kinderen op een uitdagende en creatieve
manier in een geborgen, open en motiverende
sfeer taalvaardigheid en letterkunde en all-round
communicatievaardigheden. Door samen te
werken in teams leren ze ook samen te werken
en verbeteren ze hun sociale vaardigheden.
4-7

8-12

9-12

11+

Stor yTales
Stor yStar ter
BuildToExpress
Binnenkort verkrijgbaar!

LearnToLearn

Kijk voor meer
informatie over de
LEGO leerlijn op
www.legoleerlijn.nl

26      w w w . l e g o l e e r l i j n . n l

LearnToLearn
LEGO LearnToLearn® biedt kinderen de mogelijkheid om zo effectief
mogelijk te leren. Ze ontwikkelen vaardigheden als samenwerken,
communicatie, creativiteit, kritisch denken en probleem oplossen.
Met andere woorden: ze leren hoe te leren!
LEGO LearnToLearn® wordt verwacht in de 2e helft van 2014.
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6-8

9-10

S ociaal- emotionele ont w ikkel ing

11-12

vertellen

nieuw

Creativiteit fantasie
rollenspel

taal

LEGO Education
DUPLO
S t o r yTa l e s
Deze set bevordert de creativiteit
en de fantasie in het vertellen
en navertellen van verhalen.
Gesitueerd rondom het sprookje
van Billy de Geit, worden er 3 basisplaten gebruikt waarbij ook 5
dubbelzijdige achtergrondplaten
met een beginverhaal kunnen
worden ingezet.
Deze set is gemaakt om de
beginselen van het vertellen
van verhalen te leren en om te
helpen met de taalontwikkeling.
StoryTales kan ingezet worden
in meerdere onderdelen van het
leerplan. Dit product kan door
tenminste 4 kinderen gebruikt
worden en bevat een serie
inspirerende activiteit-ideeën.
090.187

per set 108,89

108,89
per set

090.187

‘ LEGO Stor yTales is de voorloper
op LEGO Stor y Star ter en leer t
kinderen spelender wijs waar
hun fantasie ze kan brengen.’
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Story Tales

4-6

6-8

9-10

11-12

S ociaal- emotionele ont w ikkel ing

127,04
per set

erhalen
v
n
e
z
le
communicerentaal
schrijven

090.448

Ook
ar
c
bes hikba
LETS
voor TAB roid
d
iOS en An

120,99
per stuk

090.449

LEGO Education
Stor y Star ter
Stor yStarter is het eerste
LEGO Education product
dat speciaal is ontwikkeld
om te helpen bij het taalvaardigheidsonder wijs.
Naast taalvaardigheid en letterkunde ontwikkelen kinderen all-round
communicatievaardigheden. Door te
werken in teams leren ze ook samen
te werken en verbeteren ze hun
sociale vaardigheden. Met behulp
van de bouwplaten, steentjes en
speciale elementen creëren de
leerlingen hun verhaal scène voor
scène en brengen hun ideeën tot
leven. Na afloop kunnen ze de
beelden van de gebouwde scenes
importeren via de StoryVisualizer
software (ook voor tablets!) en
hun verhaal weergeven in een
verscheidenheid van visuele stijlen.
Inhoud: 1144 LEGO elementen.
Wordt geleverd in een opbergbox.
1 basisset is voldoende voor
3-5 leerlingen.
090.448 basisset
per set 127,04
090.449 visualizer & activity pack
per stuk 120,99

LEGO Education
StoryStarter Trainingen
Tijdens deze intensieve training leer je
onder andere hoe je de StoryStarter
methode optimaal kunt inzetten.

‘ Iedereen heeft wel een verhaal
te ver tellen. Ontdek hoe je al
je leerlingen hands-on bij lezen
en schrijven kunt betrekken.’

30      w w w . l e g o l e e r l i j n . n l

De lessen uit het Activity pack sluiten aan bij de Kerndoelen
Primair Onderwijs waar het gaat om taalonderwijs.
Uiteraard voor Nederlands, maar ook voor Engels en Fries.

Log in op www.heutink.nl om te bestellen.

De LEGO StoryStarter Trainingen
worden aangeboden door Heutink
Trainingen en worden gegeven
door LEGO Education gecertificeerde
Teacher Trainers. Vanaf medio 2014.
Vraag naar de mogelijkheden,
training@heutink.nl

      31

Storystarter

4-6

loog
ia
d
n
e
r
e
t
Luis

reflectie

praten

6-8

9-10

S ociaal- emotionele ont w ikkel ing

11-12

Deze methode sluit  aan bij de Kerndoelen waar het gaat om
Oriëntatie op jezelf en de wereld, maar ook op taalonderwijs.
Voor de jongere kinderen (6-8) ligt de nadruk op expressie en
leren luisteren. Voor 8-10 jarigen komen daar dialoog en metaforen
bij, en tenslotte voor 11+ jarigen nog reflectie en analyse.

44,76
per set

090.444

LEGO Education Build
ToExpress Trainingen

‘ BuildToExpress is een bijzonder
krachtige tool voor allerhande
gebruik in de klas, ook ad hoc!’

32      w w w . l e g o l e e r l i j n . n l

Tijdens deze intensieve training
leer je onder andere hoe je
de BuildToExpress methode
optimaal kunt inzetten om:
- Je leerlingen te faciliteren
hun mening te vormen over ingewikkelde concepten
- Je leerlingen respectvol met
elkaar te laten communiceren
- Je eigen lessen te ontwikkelen
zodat ze perfect aansluiten
op je leerprogramma

Vraag
naar de

mogelijkheden!

De LEGO BuildToExpress Trainingen
worden aangeboden door Heutink
Trainingen en worden gegeven door
LEGO Education gecertificeerde
Teacher Trainers.
Vraag naar de mogelijkheden,
training@heutink.nl

Log in op www.heutink.nl om te bestellen.

LEGO Education
B u i l d To E x p r e s s
Een creatief leermiddel!
BuildToExpress is een creatief
leermiddel dat uw leerlingen in
staat stelt om te communiceren als
gelijken, in een geborgen, open en
motiverende sfeer. Iedereen wordt
betrokken en neemt een actieve rol
in het leerproces, waarmee u als
leerkracht verandert in een echte
“hands-on” facilitator.
LEGO® Education BuildToExpress
geeft leerlingen van alle niveaus
het vermogen om hun gedachten en
gevoelens creatief te communiceren. Leerlingen krijgen de opdracht
om modellen te bouwen die hun
begrip van allerhande concepten uit
het curriculum tonen: hoe ze een
karakter uit een boek ‘zien’ of hoe ze
een historisch moment visualiseren.
Omdat er geen goede of foute antwoorden zijn, is het ook een uitstekende manier om interpersoonlijke
situaties die in de klas ontstaan aan
te pakken. Daarbij krijgen leerlingen
de kans om hun eigen gevoelens op
een constructieve manier te delen.
Inhoud: 200 Lego elementen. Wordt
geleverd in een opbergbox.
090.444

per set 44,76

LEGO BuildToExpress ®
Guide & activity pack
DVD (Engels- / Duitstalig) met
praktische handreikingen om het
BuildToExpress concept te introduceren. Met de DVD kunt u onder
andere ervaringen delen met andere
docenten, uw eigen Challenge cards
ontwerpen. Ook biedt de DVD  kant
en klare Challenge cards, een ‘Help’
module en classroom examples.
090.445

per stuk 108,89
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buildtoexpress

4-6

L E G O D U P L O  speelsets

steengoed!

nieuw

605,00
per set

090.404

102,84
per set

090.403

nieuw

LEGO ® Soft brick set 45003
De standaard en gebogen LEGO
Soft elementen maken dat de
kinderen makkelijk hun motoriek
en ruimtelijk inzicht ontwikkelen
tijdens het bouwen van levensgrote
figuren, muren, torens en parcours.
De set stimuleert de verkenning
van ruimte, vormen en kleuren
terwijl het de grove motoriek helpt
te ontwikkelen. Zie hoe kinderen
op een creatieve manier de scene
bepalen en een verhaal op hun eigen
manier navertellen met het gebruik
van deze grote stenen. Leeftijd:
vanaf 2 jaar. Inhoud: 84 onderdelen.
090.404

per set 605,00

LEGO DUPLO® Playground 45001
Set voor het stimuleren van creatief
spel, fantasierijk verhalen vertellen
en het gebruik van taal gerelateerd
tot vorm, kleur en positie. Leer over
mensen, de maatschappij en
activiteiten in de vrije tijd. Inbegrepen
zijn 2 activiteitenkaarten, een
handleiding voor de leerkracht en
steentjes die nummers bevatten
om de beginselen van de cijfers
te leren. Leeftijd: vanaf 2 jaar.
Inhoud: 104 onderdelen.
090.403

per set 102,84

LEGO DUPLO ® Cafe+ 45004

nieuw

‘ Met de themasets van LEGO
kunnen kinderen op hun eigen
ontdekkingsreis. En ze steken
er nog wat van op ook!’

96,79
per set

090.186

Veelzijdige set voor het verkennen
van getallen, vormen en kleuren, het
begrijpen van handel, geld, sociale
rollen en bouwen en het volgen van
instructies. Gebruik de menukaart
om één van de artikelen te bestellen en laat de kinderen dit artikel
maken, net als op het plaatje. Laat
de kinderen 2 artikelen kopen en ze
leren hoe ze 2 getallen moeten optellen. Leeftijd: vanaf 3 jaar. Inhoud:
131 onderdelen, activiteit-ideeën.
090.186
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themasets

T h e m a s e t s 4 -12 j a a r

themasets

L E G O D U P L O  speelsets

LEGO DUPLO ®
Voertuigenset 9207

L E G O D U P L O  speelsets

88,32

LEGO DUPLO ®
Wilde dieren 9218

per set

Met deze set kunnen kinderen
kennis maken met een groot
aantal levensechte voertuigen en
hun functies, en met de mensen
die er binnen de gemeenschap
gebruik van maken.
Inhoud: 56 onderdelen.
090.061

090.061

111,31
per set

per set 88,32

090.042

090.042

LEGO DUPLO ®
Hulpdiensten 9209
Een set met daarin de 3 hulpdiensten; ziekenhuis, politie
en brandweer. Deze set biedt
gereedschap om de gevoelens
te ontdekken die met deze
hulpdiensten verbonden zijn.
Verpakt in een kunststof
opbergbox.
Inhoud: 130 onderdelen.
090.047

Met een heleboel bouwstenen om
achtergronden en spannende dieren
mee te bouwen. Kinderen leren met
deze set iets over hoe dieren leven
en kunnen zelf geschikte milieus
en verblijfplaatsen voor de dieren
ontwerpen. Verpakt in een kunststof
opbergbox.
Inhoud: 98 onderdelen.
per set 111,31

LEGO DUPLO ®
Dienstverleners 9224
Met deze actuele figuurtjes kunnen
kinderen zich een beeld vormen
van geslacht, leeftijd en diverse
maatschappelijke rollen. De set is
representatief voor de moderne,
multiculturele samenleving.
Inhoud: 20 onderdelen.

169,39
per set

090.047

per set 169,39

090.024

per set 55,65

LEGO DUPLO ®
Stad 9230

LEGO DUPLO ®
Wereldfamilie 9222

Klassieke set die de kinderen
aanmoedigt de grenzen van hun
verbeelding te verplaatsen door
leuke stedelijke milieus te bouwen
waar zij hun fantasie de vrije loop
kunnen laten.
Inhoud: 224 onderdelen.

Deze superset is een aanvulling
op elk DUPLO speelthema. Kinderen
kunnen er taferelen uit het dagelijkse,
multiculturele leven mee naspelen.
Hierdoor worden kinderen zich
bewust van cultuur- en leeftijdsverschillen en leren ze de verschillende
behoeften, standpunten, culturen en
geloofsovertuigingen van mensen
kennen.
Inhoud: 16 onderdelen.

090.046

55,65
per set

090.024

per set 127,04

127,04
per set

090.105

090.046

per set 49,59

49,59
per set

090.105
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themasets

T h e m a s e t s 4 -12 j a a r

themasets

LEGO DUPLO ®
Dolls familieset 9215
Met zijn multiculturele mannelijke
en vrouwelijke poppen spreekt deze
superset zowel jongens als meisjes
aan. Geschikt voor het stimuleren
van rollenspel en het onderzoek
van de gevoelens van anderen, eigen
leefomgeving en sociale rollen en
verantwoordelijkheden. Verpakt in
een kunststof opbergbox.
Inhoud: 87 onderdelen, tweezijdig
bedrukte inspiratiekaarten.
090.037

L E G O D U P L O  speelsets

L E G O D U P L O  bouwplaten

139,15
per set

090.037

090.237

37,50

per set 66,54

LEGO DUPLO
XL bulkset met speciale
elementen 9090
®

090.237

LEGO DUPLO ®
Bouwplaten gevarieerd 9079
Bouwplaten geschikt voor
DUPLO bouwstenen.
Inhoud:
3x 12,5 x 25,5 cm (l x b),
4x 12,5 x 12,5 cm (l x b),
4x 6,3 x 12, 5 cm (l x b),
4x 3 x 12,5 cm (l x b).
090.025

66,54

per set 50,81

per set

50,81
per set

090.104

090.025

Met deze set kunnen kinderen
hun creativiteit verkennen door
het bouwen van allerlei soorten
landschappen en modellen.
De set bevat een wereld aan
figuren en speciale elementen.
Inhoud: 560 onderdelen,
inspiratiekaarten.
090.048

per set 37,50

per set

LEGO DUPLO ®
Bulk set 9027

090.104

LEGO DUPLO ®
Bouwplaten groot 9071
Grote bouwplaten geschikt
voor DUPLO bouwstenen.
Inhoud: 2 groene bouwplaten.
Formaat: 38 x 38 cm (l x b).

per set 139,15

Een aanvulling op elke LEGO DUPLO
set. Inhoud: 144 onderdelen,
bouwplaten.

themasets

T h e m a s e t s 4 -12 j a a r

LEGO DUPLO ®
Opbergbox large 9840
Inhoud: 6 opbergboxen, formaat:
42,5 x 31 x 25,5 cm (l x b x h).
090.058

per set 96,79

96,79
per set

per set 242,00

090.058

242,00
per set

090.048
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themasets

LEGO ®
Startersset steden 9389
Een grote set met eindeloze
mogelijkheden. Bouw een hele
samenleving met een themapark,
dierentuin, hoofdstraat of waar je
ook maar aan denkt. Bevat kleurrijke stenen in alle vormen en maten
en een grote selectie speciale
elementen zoals ramen, bloemen,
wielen, poppetjes en nog veel meer.
Inclusief 4 hulpmiddelen om stenen
gemakkelijk van elkaar te halen.
090.031

L E G O  speelsets

205,69
per set

090.031

L E G O  speelsets

112,52
per set

nieuw

090.289

per set 205,69

150,03
per set

090.290

Deze set vertegenwoordigt
allerlei beroepen en mensen
uit de dagelijkse samenleving.
Inhoud: 256 onderdelen.

Met deze set kunnen kinderen van
alles leren over onderwerpen als
reizen, luchtverkeer, ruimtevaart,
ruimtewezens en onderlinge communicatie.
Inhoud: 1176 onderdelen, 5 tweezijdig bedrukte inspiratiekaarten.
090.290

per set 150,03

LEGO ®
Scenarioset 9385
Met deze set wordt de fantasie van
kinderen gegarandeerd aan het
werk gezet, want er kunnen allerlei
milieus, modellen en figuren mee
gebouwd worden. Is tevens te combineren met WeDo.
Inhoud: 1207 onderdelen.

per set 55,65

LEGO ®
Dienstverleners 9348

per set 112,52

LEGO ®
Ruimtevaar t en vliegset 9335

Deze set bevat verschillende
figuren die het kind helpen een
sprookje of een gebeurtenis uit
het verleden na te spelen. In deze
set zitten onder andere: piraten,
een heks, een tovenaar, koning
en koningin, mijnwerkers,
zeemeermin en nog veel meer.
Inhoud: 227 onderdelen.

090.299

Een set voor het onderzoeken
van een veelheid aan voertuigen,
hun functies, en hoe ze de dingen
op gang houden voor de hele
gemeenschap.
Inhoud: 934 onderdelen, 5 tweezijdig bedrukte inspiratiekaarten.

090.289

LEGO ®
Sprookjes en historische
figurenset 9349

090.302

LEGO ®
Transportset 9333

55,65
per set

090.134

090.302

per set 90,74

per set 56,86

90,74
per set

56,86
per set

090.134

090.299
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themasets

T h e m a s e t s 4 -12 j a a r

themasets

L E G O  speelsets

LEGO ®
Wielenset 9387
Wielen in 4 verschillende
afmetingen. Ieder paar wielen
bestaat uit een as, een velg
en 2 banden. Net zoals bij een
echte auto.
Inhoud: 286 onderdelen.
090.111

L E G O  bouwplaten 
en bouwstenen

LEGO ®
Grote bouwplaten 9286

43,55
per set

Inhoud: 3x 25 x 25 cm (l x b),
1x 38 x 38 cm (l x b).
090.295

LEGO ®
Kleine Bouwplaten 9388

per set 43,55

38,71

LEGO ®
Deuren, ramen en dakdelen
9386

090.295

Deze set biedt een rijke variatie
aan ramen, deuren en dakstenen.
Inhoud: 270 onderdelen.
per set 45,97

per set 38,71

090.111

per set

090.291

themasets

T h e m a s e t s 4 -12 j a a r

31,45
per set

45,97
per set

090.296

090.291

Inhoud: 6x 12,7 x 12,7 cm (l x b),
8x 12,7 x 6,4 cm (l x b),
8x 9,5 x 4,8 cm (l x b).
090.296

per set 31,45

LEGO ®
Bouwstenen set 9384
Met deze set kunnen kinderen hun
creativiteit ontwikkelen door allerlei
realistische of zelfverzonnen
figuren, voorwerpen of gebouwen
te maken. Inhoud: 884 onderdelen.
090.284

per set 62,91

LEGO ® /LEGO DUPLO ®
Opbergbox large 9840
Inhoud: 6 opbergboxen. Formaat:
42,5 x 31 x 25,5 cm (l x b x h).
090.058

per set 96,79

62,91
per set

090.284

96,79
per set

090.058

42      w w w . l e g o l e e r l i j n . n l

Log in op www.heutink.nl om te bestellen.

      43

gratis

LEGO Education
kennismakingsbijeenkomst

webinars

Een systeem
voor leren
Wat is een webinar?
Een webinar is een samenvoeging
van de woorden ‘Web’ en ‘Seminar’.
Het is een evenement op internet
waarbij er alleen online publiek
aanwezig is. Een webinar wordt door
de deelnemers online, vanachter
een PC, Mac, Tablet of Smartphone
(live) gevolgd. De deelnemers zien
of horen de spreker(s) via audio
en video. Een webinar is een vorm
van one-to-many communicatie:
de presentator bereikt vanuit één
locatie een (grote) groep kijkers
online. Interactie tijdens een webinar
is mogelijk, er kunnen vragen
gesteld worden.

Tijdens de LEGO Education kennismakingsbijeenkomst maak je kennis met de nieuwste
items van LEGO Education. Je gaat vooral zelf
aan de slag met een van de vele mogelijkheden
die LEGO Education biedt aan leerlingen in
de onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Filmen
Als je filmapparatuur
meeneemt kun je zelf
instructiefilmpjes
maken. Ideaal voor
gebruik in de klas.
Ook kun je oefenen

LEGO webinar
Dat LEGO meer is dan alleen speelgoed weten de meesten al.
Al sinds 1980 produceert LEGO® Education complete oplossingen
voor gebruik op scholen in een divers aanbod van vakken zoals
wetenschap, technologie, techniek en wiskunde. Sinds kort ligt er
ook extra nadruk op lees- en schrijfvaardigheden, samenwerken
en communicatie.
LEGO® Education doet dat met een eigen visie op modern onderwijs: het LEGO® systeem voor leren gebaseerd op systematische
creativiteit en hands-on werken. De LEGO leerlijn omvat een
doorlopende reeks producten die voor elke leeftijdsgroep een
passende uitdaging biedt, perfect aansluit bij de belevingswereld
van de kinderen en het leren leerzaam én leuk maakt.
In dit webinar maak je kort kennis met de visie van LEGO®
Education op onderwijs. Uiteraard komen ook de nieuwste
producten van de leerlijnen van LEGO® Education aan bod:
van zowel de technische lijn -met onder meer de spectaculaire
Mindstorms EV3 robot - als de nieuwe sociale leerlijn met het
unieke en veelzijdige BuildToExpress.
Onderwerpen LEGO webinar
- Overzicht LEGO leerlijn
- Visie LEGO Education
- De sociale leerlijn met BuildToExpress
en StoryStarter
- De technische leerlijn met WEDO,
Simpele Machines /
Machines & Mechanismen
en Mindstorms EV3

18 mBaSaOrt

KO/
13.30 u u
0
PO/ VO 15.3
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kennismakingsbijeenkomst

LEGO Webinar

De leerkrachten onder- en middenbouw beginnen met
de activiteiten specifiek voor hun eigen groepen en stromen
daarna door naar de activiteiten voor de bovenbouw.

met het ver filmen
van Stor y Star terverhalen.

- Onderbouw
De leerkrachten onderbouw werken met Technisch Duplo.
- Middenbouw
De leerkrachten middenbouw gaan aan de slag met
de WeDo-robot en de set Wetenschap & Technologie.
- Bovenbouw
Voor de leerkrachten in de bovenbouw zijn er de voortgezette WeDo en Mindstorm-robots, waaronder de
nieuwe EV3. Bij deze programma’s staat robotica centraal.
Dank zij deze workshop zie je in dat programmeren
eenvoudiger is dan je denkt.
Je gebruikt tijdens de trainingsmiddag ook Story Starter.
Dit is een programma waarmee je leert hoe het bouwen van
een filmscene met LEGO helpt bij het vertellen van verhalen.

Doelgroep:
Leerkrachten
basisonder wijs
groep 1 t/m 8
Aantal deelnemers:
Max. 12
Wanneer:
In overleg
Tijden:
1,5 uur
Locatie:
Academy Tata Steel/
Ontdekplek IJmuiden
of in overleg

Aanmelden:
Harry Valkenier
info@ontdekplek.nl

Log in op www.heutink.nl om te bestellen.

Voor meer informatie of
een offer te op maat neem
contact op met:
Harr y Valkenier
info@ontdekplek.nl
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LEGO Mindstor ms E V 3 wor kshops
WORK SHOPS

Wilt u zich blijven ontwikkelen en loopt u
het liefst voorop in die ontwikkeling? Wilt u
meebouwen aan uitdagend en levendig
onder wijs? Maak ook uw leerlingen met
één steen enthousiast voor informatica,
wetenschap en techniek. Voor alle nieuwe
EV3 gebruikers, maar ook voor huidige
gebruikers van NXT die benieuwd zijn naar
de extra mogelijkheden van EV3, biedt
Heutink nu workshops LEGO Mindstorms EV3.

Meer
informa6 t6i6eo?f

0548-53 6
tink.nl
training@heu

U kunt bij Heutink terecht voor
workshops LEGO Mindstorms EV3.
We bieden u daarin diverse mogelijkheden. Simpelweg omdat de
ene school nu eenmaal alleen een
algemene demonstratie, theoretisch
onderbouwd, van de educatieve mogelijkheden van LEGO Mindstorms
EV3 wil, terwijl de andere school
de basis al beheerst, en juist dat
beetje éxtra wil ontdekken.
De kennismakings- en startworkshops worden gegeven aan scholen
die overwegen om LEGO Mindstorms EV3 te gaan gebruiken of
scholen die reeds besloten hebben
te gaan lesgeven met EV3 maar nog
geen ervaring hebben in het werken
en onderwijzen hiermee. We maken
gebruik van het op school aanwezige
LEGO Mindstorms EV3 materiaal
of nemen zelf materiaal mee.
De verdiepingsworkshops zijn
geschikt voor scholen die al werken
met LEGO Mindstorms. Voor deze
specifieke doelgroep verzorgen wij
trainingen voor zowel beginners
als gevorderden. We bekijken de
overeenkomsten, verschillen en
compatibiliteit tussen NXT en EV3.
We  maken gebruik van het LEGO
Mindstorms materiaal van de
school zelf.
De inhoud van iedere training wordt
geheel in overleg samengesteld.
Wilt u meer informatie over de
mogelijkheden voor uw school?
Neem dan contact met ons op via
0548 - 53 66 66 of training@heutink.nl
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Losse onderdelen nodig?
Check www.brickshop.nl

Hoofdvestiging

Informatiecentrum

Informatiecentrum

Rijssen

Rijssen

Ede

Nijverheidsstraat 45

Morsweg 10

Galvanistraat 12-1

T 0548 - 53 66 66

T 0548 - 53 67 66

T 0318 - 64 04 42

Datum van uitgifte maart 2014

De prijzen in deze folder zijn geldig tot 31
december 2014 of zolang de voorraad strekt.
Alle genoemde prijzen zijn netto incl. btw,
tenzij anders vermeld. De prijzen gelden
bij een minimum ordergrootte van E 175,00
incl. btw. Voor orders beneden E 175,00 incl.
btw berekenen wij u E 5,95 behandelingskosten. Druk- en zetfouten voorbehouden.

w w w.heutink .nl

